
 
 
 

 

Projekt „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-14/15 

 
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 

ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, www.polkowice.edu.pl, e-mail: biuroprojektu@polkowice.edu.pl, tel. 76 746 15 70 

Załącznik nr 3  

do ogłoszenia o zamówieniu 

 

WZÓR UMOWY NR .../2015 

 

zawarta w Polkowicach w dniu ……………………….……. pomiędzy: 

 

Powiatowym Ośrodkiem Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach z siedzibą: ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, posiadającym NIP: 692-17-45-318, 

reprezentowanym przez:  Renatę Czapczyńską – Dyrektora POPPPiDM, przy kontrasygnacie: 

………………………...........………………., zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a ……...................……………………………., reprezentowanym przez: ………….............……………………., 

NIP………............................. KRS ...............…………….. zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Umowa zawarta jest w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 5a ust. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na usługi o charakterze niepriorytetowym.   

 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i organizacja w terminie od  dnia 29.05.2015 r.  

do dnia 30.05.2015 r. 3 (trzech) warsztatów szkoleniowych na temat „Kreatywny nauczyciel – 

kompetencje coachingowe nauczycieli”, obejmującą usługi edukacyjne (szkoleniowe), hotelowe, 

gastronomiczne i transportowe w ramach projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia 

nauczycieli   w powiecie polkowickim” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Zakres przedmiotu umowy jak w ust. 1 obejmuje w szczególności: 

1) organizację i przeprowadzenie 3 (trzech) szkoleń, 

2) zapewnienie miejsca do przeprowadzenia szkolenia, 

3) zakwaterowanie uczestników szkolenia, 

4) zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkolenia. 

5) zapewnienie transportu na miejsce szkoleń z miejscowości Polkowice. 
 

3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

pozostałymi postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu  o zamówieniu nr POPPPiDM.221A-14/15   

z dnia  16.04.2015 r. oraz ofertą Wykonawcy z dnia ………………………. (załącznik nr 1 do umowy). 

4. Szkolenie i zakwaterowanie odbędzie się w miejscowości .............................................. w obiekcie 

............................................................. przy ul. ................................................................................... 
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§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji 3 (trzech) równoległych szkoleń na temat „Kreatywny 

nauczyciel – kompetencje coachingowe nauczycieli ”. Każde ze szkoleń w wymiarze 14 godzin 

dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut), tj. 2 dni po 7 godzin dydaktycznych (do tego 

czasu nie są wliczane przerwy) łacznie 42 godziny szkolenia.  

2. Trzy szkolenia będą odbywać się jednocześnie w tym samym czasie, w osobnych salach 

szkoleniowych.  

3. Szkolenia zostaną przeprowadzone w formie warsztatów metodami aktywnymi. 

4. Szkolenia zostaną przeprowadzone dwuetapowo: 

1) etap I - zagadnienia teoretyczne, wprowadzenie istotnych treści. 

2) etap II - trening praktyczny. 
 

5. Program szkolenia  obejmować będzie zagadnienia takie jak: 

1) Kreatywność – definicje pojęcia, zasady twórczego i kreatywnego myślenia. 

2) Jednostka twórcza – jakimi cechami się charakteryzuje? 

3) Proces twórczy: struktura, strategie, przeszkody. 

4) Myślenie + zdolności twórcze = postawa twórcza. 

5) Opis warunków niezbędnych do zainicjowania kreatywności. 

6) Rozwój zdolności ułatwiających kreatywne myślenie: dokonywanie skojarzeń, rozumowanie 

dedukcyjne i indukcyjne, mataforyzowanie, abstrahowanie. 

7) Jak rozwiązywać problemy kreatywnie. 

8) Autocharakterystyka – jakim nauczycielem jestem? 

9) Jak modyfikować program? Jak wprowadzać innowacje? – praktyczne wskazówki dla 

wychowawców. 

10) Przedstawienie wybranych metod i pomysłów na organizację kreatywnego procesu. 

11) Trening twórczości w edukacji – praktyka. 

12) Współtworzenie środowiska dla procesu uczenia się oraz relacji z grupą i indywidualnym 

uczniem. 

13) Wspieranie w osiąganiu celów. 

14) Komunikacja coachingowa. 

15) Umiejętność rozpoznawania stylów myślenia ucznia, rozwijania potencjału ucznia, udzielania 

rozwijającej informacji zwrotnej oraz docenianie wysiłków ucznia. 

16) Zarządzanie emocjami nauczyciela i emocjami ucznia. 

6. Szkolenia  zostaną przeprowadzone dla  łącznej liczby uczestników 3 szkoleń: 35 osób z podziałem 

na grupy w odniesieniu do odbiorców szkolenia, z zastrzeżeniem jak w §8 ust.1. 

7. Odbiorcami szkoleń będą: 

1) Uczestnicy Sieci Współpracy i Samokształcenia nauczycieli humanistów, 

2) Uczestnicy Sieci Współpracy i Samokształcenia psychologów, pedagogów i logopedów, 

3) Uczestnicy Sieci Współpracy i Samokształcenia nauczycieli przedmiotów politechnicznych  

i przyrodniczych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji w wersji 

elektronicznej najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia opracowanego  programu szkolenia 
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z szczegółową tematyką szkolenia dostosowaną do potrzeb uczestników oraz materiałów 

szkoleniowych. Materiały powinny być przygotowane zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi 

oznaczania projektów  w ramach PO KL”. 

9. Szkolenie zakończy się wydaniem przez Wykonawcę zaświadczeń/ certyfikatów o ukończeniu 

szkolenia. Certyfikaty/zaświadczenia powinny zostać opatrzone logotypami oraz informacją   

o współfinansowaniu ze środków UE zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów  

w ramach PO KL”. Wykonawca po zakończeniu szkolenia dostarczy Zamawiającemu kopie 

zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia. 

10. Wykonawca zapewni 3 ekspertów: 

1) Pana/ią .............................…………………..  

2) Pana/ią .............................…………………..  

3) Pana/ią .............................…………………..  

do przeprowadzenia szkolenia spełniającego następujące wymagania: 

a) wykształcenie minimum wyższe magisterskie z zakresu psychologii lub pedagogiki, 

b) certyfikowany trener (zarządzanie zasobami ludzkimi, personelem nauczycielskim, 

psychologia zarządzania, coaching), 

c) doświadczenie minimum 5 lat w pracy z dorosłymi oraz minimum 50 godzin szkoleń 

metodami warsztatowymi  w latach 2012-2014. 
 

11. Wykonawca pokrywa wszelkie  koszty związane z udziałem ekspertów, w tym w szczególności 

koszty zakwaterowania i wyżywienia ekspertów. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca zapewni 3 (trzy) sale szkoleniowe spełniajce następujące minimalne wymagi: 

a) odpowiednie do planowanej ilości uczestników szkolenia, 

b) posiadające oświetlenie naturalne i/lub sztuczne, 

c) posiadające sprawną klimatyzację, 

d) posiadające ogrzewanie, 

e) spełniające wymogi bezpieczeństwa i akustyczne, 

f) posiadające zaplecze sanitarne, w tym toalety w bezpośrednim sąsiedztwie, 

g) posiadające dostęp do internetu bezprzewodowego, 

h) wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć (w tym m.in. nagłośnienie, 

projektor multimedialny, ekran, tablica flip-chart, bloki kartkowe, pisaki). 

2. Sale szkoleniowe będą znajdować się w tym samym obiekcie, w którym uczestnicy szkolenia będą 

mieli zapewniony nocleg. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca zapewni nocleg 35 uczestnikom szkolenia w jednym obiekcie,  

w pokojach 1 osobowych i 2 osobowych (1 pokój 1 osobowy, 17 pokoi 2 osobowych). 

2. Usługi hotelarskie będą realizowane w standardzie odpowiadającym standardowi świadczenia 

usług hotelarskich przez hotel co najmniej trzygwiazdkowy w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów 
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hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 

22.poz. 169 ze zm.),  w tym w  szczególności: 

1) usługi hotelowe powinny być świadczone w obiekcie, którego pokoje spełniają wymogi 

hotelu co najmniej trzygwiazdkowego, z zapewnieniem całodniowego wyżywienia, 

2) pokoje jednoosobowych i dwuosobowych posiadają  pełen węzeł sanitarny. 

 

§ 5. 

Wykonawca zapewni wyżywienie uczestnikom szkolenia: 

1. Wszystkie posiłki muszą być serwowane w standardzie odpowiadającym standardowi świadczenia 

usług gastronomicznych przez hotel co najmniej trzygwiazdkowy w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Ministra Gospodarki  i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów 

hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22 

poz. 169 ze zm.). Niedopuszczalne jest używanie zastawy stołowej jednokrotnego użytku. 

2. Pierwszego dnia Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: 

1) przerwy kawowe podczas szkolenia (gorąca kawa i herbata, woda gazowana  

i niegazowana, soki owocowe, cukier, mleko, cytryna, 3 rodzaje ciasta), 

2) obiad (zupa i drugie danie, deser, gorąca kawa i herbata, cukier, mleko, cytryna, woda, soki 

owocowe), 

3) kolację (przekąski, potrawy mięsne i bezmięsne, co najmniej trzy dania ciepłe, gorąca kawa i 

herbata, cukier, mleko, cytryna, woda, soki owocowe, owoce) o charakterze integracyjnym 

(zapewnienie sali i muzyki). 
 

3. Drugiego dnia Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: 

1) śniadanie (przekąski, potrawy mięsne i bezmięsne, co najmniej trzy dania ciepłe, gorąca kawa 

i herbata, cukier, mleko, cytryna, woda, soki owocowe), 

2) przerwy kawowe podczas szkolenia (gorąca kawa i herbata, woda gazowana  

i niegazowana, soki owocowe, cukier, mleko, cytryna, 3 rodzaje ciasta), 

3) obiad (zupa i drugie danie, deser, gorąca kawa i herbata, cukier, mleko, cytryna, woda, soki 

owocowe). 
 

4. Przerwy kawowe powinny być serwowane przed salami szkoleniowymi. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca zapewni w granicach wynagrodznia jak § 9  w uczestnikom szkolenia transport na 

miejsce szkolenia. 

2. Wyjazd z Polkowic, przyjazd do Polkowic. 

 

§ 7. 

Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków  na czas 

pobytu. 
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2. Wykonawca dokona opłaty klimatycznej za wszystkich uczestników szkolenia, jeśli wymagać 

będzie tego lokalizacja ośrodka. 

3. Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej ustaniu 

zachowa poufność w stosunku do wszelkich informacji dot. uczestników szkolenia i nie wyjawi ich 

osobom trzecim oraz, że wykonane przez niego czynności nie będą naruszać praw osób trzecich i 

obowiązującego prawa. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zakres obowiązków wynikających z niniejszej umowy nie powoduje 

kolizji z ewentualnymi obowiązkami w ramach realizacji innych projektów finansowanych w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również w ramach innych programów 

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej 

realizacji zadań powierzonych na podstawie niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia logiem Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informacją o współfinansowaniu 

projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także logiem i nazwą projektu 

wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia. 

6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość oznaczenia sal szkoleniowych oraz drzwi 

wejściowych obiektu w którym będą zakwaterowani uczestnicy projektu zgodnie                                     

z wytycznymi w zakresie informacji i promocji PO KL. 

 

§ 8. 

1. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników o max. 5 osób 

najpóźniej do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim przypadku Strony ustalają 

wynagrodzenie według cen jednostkowych z oferty. 

2. Harmonogram szkolenia stanowi załącznik nr 2, program szkolenia stanowi załącznik nr 3, zaś 

menu na każdy dzień pobytu uczestników stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym dokumentów finansowych. 

 

§ 9. 

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 

otrzyma wynagrodzenie jako iloczyn faktycznych uczestników nie mniej jednak niż za 30 osób nie 

więcej niż 40 osób i stawki ryczałtowej za jedną osobę w  wysokości: ……………….. zł. brutto 

(słownie: ……………… zł. brutto), ………………….  zł. netto. 

2. Wynagrodzenie jak w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi wynikające z niniejszej 

umowy jak i z ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 

POPPPiDM.221A-14/15  z dnia  16.04.2015 r. oraz ofertą Wykonawcy z dnia ………………………. .

  

 

§ 10. 
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1. Wykonawca oświadcza, że jest*/nie jest* płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), NIP: 

…………………………………………………….. 

2. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), NIP: 

………………………………. i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT/ rachunku bez podpisu 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z § 9  umowy na podstawie faktury 

VAT/rachunku wystawionego przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia  

i przekazaniu dokumentów o tym świadczących. 

4. Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT/ rachunku przez 

Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku. 

5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

6. W związku z tym  że Wynagrodzenie Wykonawcy będzie współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zastrzega możliwość 

zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia w przypadku opóźnień  w przekazywaniu transz na 

realizację przedmiotu zamówienia przez IP 2 – ORE w Warszawie. Wykonawca oświadcza, iż nie 

będzie żądał zapłaty odsetek w przypadku opóźnień wypłaty wynagrodzenia w wyżej wskazanego 

powodu. 

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 11. 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20 % całkowitej wartości umowy, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy  z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiający zapłaci kary umowne w wysokości 20 % całkowitej wartości umowy  gdy Wykonawca  

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.  

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

 

§ 12 . 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty,  

w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 

1) Zmiana terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, jest możliwe 

wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. 

2) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa                          

w zakresie mającym wpływ na realizację umowy w tym w  szczególności podatku VAT, 

możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy.  

 

§ 13. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
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§ 14. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy  

o zamówieniach publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

 

§ 15. 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 16. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 
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Załącznik nr 2 

do umowy Nr .../2015 

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA: 

 

 

1 DZIEŃ: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

2 DZIEŃ:  

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 3  

do umowy Nr .../2015 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 4  

do umowy Nr .../2015 

 

MENU:  

 

 

1 DZIEŃ: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

2 DZIEŃ:  

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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